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      Stichting Barbarugo bouwt bamboeplantages in Ghana. Daarmee helpt zij de lokale bevolking inkomsten te 
genereren, boskap en erosie tegen te gaan en een duurzame grondstof te produceren met een grote afzetmarkt.

De eerste waterpomp doet het!

Rondom Tamale, de hoofdstad 
van Noord-Ghana zijn vrijwel alle 
bomen verdwenen. Ze werden ge-
kapt om aan de groeiende vraag 
naar brandstof te voorzien. Geen 
bomen, dan ook geen schaduw. 
De zon maakte de hele omgeving 
kurkdroog. Om aan water te ko-
men, moet je een heel diepe put 
graven.  Om bamboe te kunnen 
planten heb je water nodig. 
  Lees verder....

‘t Gooi adopteert een heel dorp

Vijf kerken van diverse religies 
hebben tesamen besloten met 
het geld van de 40-dagen-actie 
het dorp Sheini te adopteren. 
Het dorp start bij nul, want er is 
niets. Alleen armoe. Geen licht, 
geen water, geen riolering, geen 
wegen, niets. Maar Sheini heeft 
een chief die zijn dorp vooruit wil 
helpen. Daarom kwam hij naar 
Barbarugo. 

Lees verder....

Eiffeltoren en Afrikaanse kunst
 

In 1889 trok de Eiffeltoren, die 
speciaal voor de grote wereldten-
toonstelling was gebouwd, enorm 
veel bezoekers uit de hele wereld 
naar Parijs.
Op deze World Exposition werd 
voor de eerste keer op grote 
schaal Afrikaanse kunst getoond, 
tot dan toe bij slechts zeer weini-
gen bekend. Vanwege zijn uitge-
sproken originaliteit met nieuwe, 

Lees verder....

Record aantal bamboeplantjes

Wij ontvingen dit jaar meer do-
naties dan ooit. Daardoor kon-
den we meer land bewerken. En 
als het land goed voorbereid is, 
kunnen er jonge stekjes geplant 
worden. Maar met zoveel nieuw 
land kan onze kwekerij de vraag 
niet aan. Maar gelukkig hadden 
we dit al een beetje voorzien. We 
hadden de weefselkwekerij Iribov 
in Heerhugowaard gevraagd de

Lees verder....
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Orkaan Irma en Sint Maarten

Barbarugo is al zo bekend in de 
wereld dat een zekere Henk van- 
uit Sint Maarten ons advies vroeg 
voor de herbouw van het eiland. 
Iedereen weet dat de orkaan Irma 
daar verschrikkelijk veel schade 
heeft aangericht. Maar terwijl het 
puin wordt geruimd, wordt er al 
gedacht aan de toekomst. Huizen 
gebouwd van bamboe weerstaan 
de zwaarste stormen. 

Lees verder....

Uw donatie, groot of klein, is 
meer dan welkom. 
Zie het formulier op bladzijde 5.

http://www.barbarugo.org
mailto:ruud.barbarugo%40gmail.com?subject=
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      De verhalen die niet op de eerste bladzijde passen hebben wij hier uitgebreider geplaatst. Veel leesplezier! 

          Waterpomp van de Vastenactie

Rondom Tamale, de hoofdstad van Noord-Ghana 
zijn vrijwel alle bomen verdwenen. Ze werden 
gekapt om aan de groeiende vraag naar brandstof 
te voldoen. Geen bomen, dan ook geen schaduw. 
De zon maakt de hele omgeving kurkdroog. Om aan 
water te komen, moet je een heel diepe put graven.
Om bamboe te kunnen planten, heb je – vooral het 
eerste jaar - water nodig. We willen de omgeving 
van Tamale vol zetten met bamboe, te beginnen bij 
Tichelli. Naarmate er meer bamboe groeit, zal er 
minder regenwater verdampen en wordt de regen-
put steeds verder gevuld. Hierdoor komt er ook 
voldoende water voor de boeren, voor hun kost-
grondje en voor hun vee. Maar de eerste waterput 
moet zeven meter diep zijn, wil je bij het grondwa-
ter komen. Dat is een heel karwei. Op de eerste foto 
is de put al twee meter diep. De graver Is nog juist in 
staat om de grond boven zijn hoofd naar buiten te

gooien. Daarna gaat een emmer op en neer. Op foto 
2 is het waterniveau bereikt. Je ziet de weerspiege-
ling van boomtakken. 

Om voldoende diepte te krijgen, moet ook het 
water worden afgevoerd. Dat gaat in jerrycans, want 
water is zo kostbaar, dat mag niet verloren gaan.

Als de man moe is, verlaat hij de put. Hij maakt ge-
bruik van de inkepingen, waar net zijn voet in past. 

Als de put op diepte is, wordt de wand verstevigd 
met ronde platen en metselwerk. Daarna is het 
plaatsen van de handpomp een eenvoudige zaak.

De Vastenactie heeft - samen met een collecte in de 
Dominicuskerk - twee van deze waterputten ge-
schonken. De tweede wordt in maart geplaatst. 

De volledige rapportage van het graven staat op de 
website: www.barbarugo.org

http://barbarugo.org/berichten/de-eerste-waterpomp
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      De verhalen die niet op de eerste bladzijde passen hebben wij hier uitgebreider geplaatst. Veel leesplezier! 

          Record aantal bamboeplantjes

Wij ontvingen dit jaar meer donaties dan ooit. Daar-
door konden we meer land bewerken. En als het 
land goed voorbereid is, kunnen er jonge stekjes ge-
plant worden. Maar met zoveel nieuw land kan onze 
kwekerij de vraag niet aan. Maar gelukkig hadden 
we dit al een beetje voorzien. We hadden de weef-
selkwekerij Iribov in Heerhugowaard gevraagd de 
weefselkweek van enkele soorten bamboe in pro-
ductie te nemen. Juist op tijd zijn zij daarin geslaagd. 
6000 plantjes van slechts enkele millimeters grootte 
groeien op een voedingsbodem. 

Op de foto zie je een bioreactor. Dat is een gesloten 
glazen bak. Onder steriele omstandigheden groeien 
ze daarin op. Als ze 15 cm groot zijn, worden ze met 
84 stuks gelijk in een tray met potgrond geplaatst. 

In mei zijn ze zo groot en sterk dat zij vervoerd kun-
nen worden naar de voorbewerkte gronden op de 
plantages.. 
Samen met de 4000 plantjes uit onze eigen kwekerij 
in Kintampo wordt dit dus een gigantische investe-
ring. We hopen maar dat u goed blijft doneren, an-
ders kunnen we het onderhoud van deze aanwinst 
niet financieren.

De Eiffeltoren en Afrikaanse kunst
 

In 1889 trok de Eiffeltoren, die speciaal voor de 
grote wereldtentoonstelling was gebouwd, enorm 
veel bezoekers uit de hele wereld naar Parijs.
Op deze World Exposition werd voor de eerste 
keer op grote schaal Afrikaanse kunst getoond, tot 
dan toe bij slechts zeer weinigen bekend. Vanwege 
zijn uitgesproken originaliteit met nieuwe, hier 
onbekende vormen, maakte die een enorme indruk. 
Schilders en beeldhouwers zoals Picasso, Matisse, 
Braque, Brancusi en Modigliani hebben zich erdoor 
laten inspireren en beïnvloeden.
In Afrika werd de kunst niet gemaakt voor decoratie, 
maar voor de cultus door naamloze kunstenaars. 
Veel is daar verloren gegaan door het natte, warme 
klimaat. In de afgelopen jaren is de interesse in Afri-
kaanse kunst sterk gegroeid.
 
Hebt u interesse in iets origineels uit Afrika?
We hebben twee houten beelden ter beschikking 
gekregen, zie de foto’s in de vorige Nieuwsbrief: 
https://ghanakaderhulp.files.wordpress.
com/2017/12/nwsbrief-8.pdf
Zo ja, doe een bod! 
De opbrengst gaat naar Ghana.

40-dagenactie

Op 14 februari begint de vastentijd. In 15 kerken zal 
in die periode geld voor Barbarugo worden opge-
haald. Zie de aanbeveling van de aartsbisschop van 
Tamale, Noord-Ghana op blz 6.
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https://ghanakaderhulp.files.wordpress.com/2017/12/nwsbrief-8.pdf
https://ghanakaderhulp.files.wordpress.com/2017/12/nwsbrief-8.pdf
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      De verhalen die niet op de eerste bladzijde passen hebben wij hier uitgebreider geplaatst. Veel leesplezier! 

          ‘t Gooi adopteert een heel dorp

Vijf kerken van diverse religies hebben tesamen 
besloten met het geld van de 40-dagen-actie het 
dorp Sheini te adopteren. Zij starten bij nul, want er 
is niets. Alleen armoe. Geen licht, geen water, geen 
riolering, geen wegen, niets. Maar Sheini heeft een 
chief die zijn dorp vooruit wil helpen. Daarom kwam 
hij naar Barbarugo. 
Barbarugo was de enige die zijn mensen werk gaat 
verschaffen. Het belangrijkste is de aanleg van bam-
boebossen. Want bamboe zorgt dat het grondwater-
peil omhoog gaat. 

Met het water uit een klein poeltje zijn dit jaar de 
eerste bamboestekjes geplant. De plantage ligt iets 
buiten het dorp en wordt met een geleende motor-
fiets van water voorzien. 

Volgend jaar zijn de stekjes al zo groot, dat zij de 
regenbuien kunnen opvangen. Het Gooi gaat zorgen 
dat  er vier hectares bij komen, zodat er in de toe-
komst zo veel grondwater is, dat er een riolerings-
systeem kan worden aangelegd. Daarmee wordt de 
hygiëne bevorderd.  
Na enkele jaren wordt de bamboe zo groot, dat van 
de stammen huizen  kunnen worden gebouwd. De 
chief is ondertussen bezig om elektra te krijgen. 
Kortom, het wordt een model-dorp.

Vergeet dit niet

Hebt u ons dit jaar al geholpen met een donatie? 
Nog niet? doe het nu, voordat u het vergeet. U kunt 
storten zoals u al eerder deed. Nog liever zien we 
dat u gebruik maakt van het formulier op bladzijde 
5 van deze Nieuwsbrief. 
We hebben dit jaar meer dan € 25.000 opgehaald. 
Dat is een mooi bedrag. Maar om 100.000 werk-
lozen een baan te verschaffen, hebben we meer 
nodig. Dus vertel uw vrienden en uw baas over onze 
stichting en stuur hen deze Nieuwbrief. Misschien 
kent u mensen die ons graag in hun testament 
willen opnemen.

Zij die wel gedoneerd hebben, worden hartelijk 
bedankt. De Ghanese arbeiders krijgen van ons € 3 
voor iedere dag dat zij werken. Ze zijn daar enorm 
blij mee. Nogmaals dank. 
En wij maken gelijk van deze gelegenheid gebruik 
om u mooie kerstdagen en een gelukkig 2018 te 
wensen.
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Orkaan Irma en Sint Maarten

Barbarugo is al zo bekend in de wereld dat een 
zekere Henk van uit Sint Maarten ons advies vroeg 
voor de herbouw van het eiland. Iedereen weet 
dat de orkaan Irma daar verschrikkelijk veel schade 
heeft aangericht. Maar terwijl het puin wordt ge-
ruimd, wordt er al gedacht aan de toekomst. Huizen 
gebouwd van bamboe weerstaan de zwaarste stor-
men Maar de vraag is: hoe kom je aan bamboe? Wij 
gaan de Ghanese bamboe niet verschepen naar Sint 
Maarten, want we hebben die in Ghana veel te hard 
nodig. Maar Zuid-Amerika is dichtbij. Daar groeien 
diverse soorten Guadua, ideaal als bouwmateriaal. 
Wij hebben Henk geadviseerd met deze soorten 
een kwekerij te beginnen. We deden dit al eerder 
toen Ryan Plein en Ryan Blanca vanuit Suriname 
ons advies vroegen. Daar heeft inmiddels Cor Den-
neman op Landgoed Groot Mariënbosch een flinke 
bamboe-plantage opgericht.
Mooi toch dat Barbarugo in vijf jaar tijd al zo’n repu-
tatie heeft opgebouwd. Dankzij uw steun.
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Word donateur van een bijzonder goed doel 
 
Met uw gift helpt u mee aan het volgende: 
 1. Armoe en honger in Ghana wordt uitgebannen, want een plantage kan de beheerder 50 jaar lang 
 geld opbrengen zonder nieuwe investeringen. 
2. Geschoolde Ghanezen zullen minder geneigd zijn als economische bootvluchteling naar 
  Europa te gaan. 
3. Tropische bossen worden gespaard. Bamboe is de brandstof voor de bereiding van de warme 
 maaltijd. 
4. De plantages worden aangelegd in de kale, onvruchtbare savannes van Noord Ghana. Het 
 bladerdek tempert het zonlicht, de temperatuur (nu soms 43°) wordt dragelijk en de regen 
 verdampt niet onmiddellijk, maar komt in de grond. Regenputten worden weer gevuld, de 
 natuur komt weer terug. 
5. Ieder hectare bamboe bindt jaarlijks 60 ton CO2. Nederlandse bedrijven en particulieren 
 kunnen hiermee hun CO2 – uitstoot compenseren. Door uw bijdrage wordt de natuur daar en 
 het wereldklimaat gunstig beïnvloed. 

 
Hr / Mw   Voorletter(s) Naam 

Adres    

Postcode  Plaats 

E-mail    
  
Ik machtig Stichting Barbarugo om tot wederopzegging, maandelijks een bedrag van € 4 of € 5 of    
€ 50 van mijn rekening af te schrijven.  Of ieder halfjaar € 50 of € 100.   
 
Voluit geschreven:   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                       
 

Het nummer van mijn bankrekening is  

   
Handtekening 
 

 
 
 

Opmerking  
 

Geef dit formulier af aan een van de bestuursleden of stuur dit naar de voorzitter   
Ruud Goedknegt  Nessersluis 18 d    3646 AD  Waverveen 
                      
Voor andere wijzen van doneren, zie ghanakaderhulp.wordpress.com/barbarugo-kasboek 
Stichting Barbarugo 
www.barbarugo.org 
ANBI: 852204619 
KvK:  56594119 
Bank: NL05RABO 0174 9693 41 tnv Barbarugo te Waverveen 
 

U kunt ons ook vinden op:                              
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